10. maj 2017

Vabimo: Webinar - "How to Find Data in Europe", 17. maj 2017
V Evropi je na voljo veliko podatkov, s katerimi je mogoče raziskovati družbene pojave in iskati rešitve za družbene
izzive. Toda kako priti do njih in kako jih razumeti? CESSDA pripravlja na to temo uvodni spletni seminar, v
katerem bodo predstavljene glavne primerjalne in longitudinalne raziskave. Temu bo sledil praktičen prikaz iskanja
in razumevanja podatkov na primeru britanskega UK Data Service in nemškega GESIS. Spletni seminar bo trajal 60
min. Obvezna je prijava. Več »

Webinar

Webinar

Nova raziskava

Vabimo vas, da se prijavite na
brezplačen spletni seminar, ki bo
pod okriljem CESSDA potekal 7.
junija 2017, ob 14. uri. V seminarju
bodo predstavljeni podatki, ki so v
Evropi na voljo, o političnem
vedenju, vključujoč volitve,
primerjalne anketne raziskave in
longitudinalne podatke. Seminar bo
trajal 60 minut in je brezplačen,
vendar se je nanj potrebno prijaviti.
več »

V sklopu seminarjev, ki jih
organizira CESSDA, bo 14. junija
2017, ob 15. uri, potekal še
seminar na temo staranja.
Udeleženci se bodo seznanili s
ključnimi raziskavami s področja
staranja, vključujoč longitudinalne
in mednarodne raziskave, kot npr.
Raziskava o zdravju, procesu
staranja in upokojevanju v Evropi
(SHARE), the English Longitudinal
Study of Ageing (ELSA) and The
Irish Longitudinal Study on Ageing
(TILDA).
več »

Dr. Peter Rožič je v prispevku
predstavil raziskavo, v kateri je
preučeval definicijo lustracije in
uporabo lustracijskih zakonov v post
komunističnih državah Srednje in
Vzhodne Evrope ter bivše Sovjetske
zveze. Poleg ključnih izsledkov
raziskave je v prispevku predstavil tudi
metodologijo zbiranja podatkov.
Podatkovna datoteka je dostopna v
ADP.
več »

Komentar

Poročamo

SERISS

V aprilu 2017 je na FDV potekala
delavnica za pisanje znanstvenih
člankov, ki jo je vodila prof. dr.
Sandra Torres z Univerze v Uppsali
na Švedskem. Predavateljica je
predstavila strukturo »IMRAD« in
opisala, kako naj bo sestavljen vsak
od sestavnih elementov
znanstvenega članka. Ana Slavec iz
ADP je za nas na kratko povzela
koristne napotke in praktične
namige.
več »

V začetku maja je v Lizboni
potekalo srečanje partnerjev
projekta CESSDA SaW s
predstavniki ministrstev in
financerjev različnih držav.
Dogodka smo se udeležili tudi iz
ADP in predstavili rezultate zbrane
v okviru enega od projektnih
sklopov. V nadaljevanju več o
krepitvi in širitvi CESSDA!
več »

Ob koncu aprila 2017 je v okviru
projekta SERISS na FDV potekalo
usposabljanje na temo vzorčenja,
uteževanja in ocenjevanja v anketni
metodologij, ki sta se ga udeležili
sodelavki iz ADP. Predavala sta Stefan
Zins in Matthias Sand z inštituta GESIS
v Nemčiji.
več »

"Data in Europe:
Political Behaviour"

Kako pisati znanstvene
članke

"Data in Europe:
Ageing"

Na srečanju v Lizboni o
možnostih širitve
CESSDA

Lestvica lustracije in
politika tranzicijske
pravičnosti v post
komunističnem svetu

Vzorčenje, uteževanje in
ocenjevanje v anketni
metodologiji

V ADP so na voljo naslednje raziskave:
Nova raziskava: Indeks lustracije, 2012: Merjenje postkomunistične
tranzicijske pravičnosti

Objavili smo novo raziskavo, ki predstavlja prvi celosten indeks lustracije. Zajema izdelavo večdimenzionalnega
koncepta lustracije ter predstavlja raznolik pristop k merjenju najpogostejšega mehanizma po-komunistične
tranzicijske pravičnosti v obdobju dveh desetletij po padcu komunizma. Z razvojem splošnega merjenja lustracije ta
študija odpravlja pomanjkljivosti prejšnjih indeksov, saj loči med vrstami in intenzivnostjo lustracije ter resno
obravnava primere ne lustracije, z namenom, da zagotovi znanstveno preverljivost. Indeks temelji na izvirnih
empiričnih podatkih, intervjujih s strokovnjaki (t.i. »elite interviews«), digitaliziranih arhivih iz časa komunizma in
analizah vsebine pravnih dokumentov štiriintridesetih postkomunističnih držav med letoma 1989 in 2012. več »

Stališča o korupciji 2009

Tematsko se raziskava osredotoča na problem korupcije, njene vzroke in sprejemanje le-te med državljankami in
državljani. Večina vprašanj se nanaša na problemska področja kot so razširjenost korupcije, izkušnje s korupcijo in
boj proti korupciji, ostali del pa poleg demografije zajema tudi volilne preference in pristojnosti Komisije za
preprečevanje korupcije. več »

Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji, 2012

Objavili smo raziskavo Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji (2012), ki je nadaljevanje raziskave iz leta
1996, ki jo prav tako dostopna v našem katalogu. Namen raziskave je bil analizirati vpliv slovenske integracije v
Evropsko unijo na strategije interesnih skupin skozi čas in skozi različna obdobja (pred pridružitvijo, v obdobju
pridružitve ter polnopravno članstvo). Zato so bila v vprašalnik dodana vprašanja, ki se osredotočajo prav na
mednarodno delovanje in sodelovanje interesnih skupin. več »

Priročnik za raziskovalce

Priprava raziskovalnih podatkov
za odprti dostop

        Ne spreglejte
Webinar: Read Time in Space: The Spatiotemporal Analysis with China and US GeoExplorers, 11.5.2017.
Poletna šola: EUDAT Summer School, Grčija, 3. –
7. 7. 2017.
Konferenca: Health Studies User Conference
2017, UK, 12. 7. 2017.
Free data workshop (travel stipends available):
Head Start Family and Child Experiences Survey
(FACES 2014), USA, 24. – 25. 7. 2017.
Razpis ob 40-letnici Statističnega društva
Slovenije: Novi statistični pristopi in izvirne
uporabe statistike, prijave do 11. 9. 2017.
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